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Regulamentação

Os 155 taxistas do município receberão decalques de identificação; frota deve ter a cor padrão cinza, segundo lei

Prefeitura de Suzano vai dar
início à padronização de táxis

O processo de padronização
da frota de táxis regulamentados que operam em Suzano
será iniciado pela Prefeitura.
A partir desta semana, os
155 taxistas que trabalham
com o aval da Secretaria
Municipal de Transporte e
Mobilidade Urbana deverão
começar a adequação.
O processo tem origem
na lei complementar nº 296,
aprovada pela Câmara no final
de 2016. O projeto, de autoria
da gestão anterior, estabelece
regras e parâmetros para a
frota de táxis que atuam na
região central e nos centros
comerciais dos bairros.
O texto define que os
veículos não poderão ter
mais que oito anos de fabricação e que cinza é a cor
oficial a ser adotada pelos
taxistas a partir da próxima
troca do automóvel. Os táxis
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em operação no município
também deverão passar pela
aplicação de decalques na
lataria, identificando-os como
de Suzano, com número
de cadastro e número de

Diálogo

A medida vem sendo
tratada em reuniões
entre o Executivo e
representantes dos
taxistas da cidade

telefone para atendimento
de passageiros.
A partir de segunda-feira,
os taxistas deverão se encaminhar à sede da Secretaria
de Transporte e Mobilidade
Urbana, localizada na rua

é de 20 dias úteis e o tempo
para aplicação é de aproximadamente 30 minutos.

A partir de segunda-feira taxistas receberão orientação na sede da secretaria

José Corrêa Gonçalves, 152,
Vila Corrêa. No local, vão
obter as especificações da

aplicação dos decalques em
seus veículos, que poderão
ser feitos no estabelecimento

da preferência do proprietário do táxi. O prazo para
realização do procedimento

A padronização da frota
que opera em Suzano vem
sendo tratada em reuniões
entre o gabinete do prefeito
Rodrigo Ashiuchi (PR), a
Secretaria de Transporte
e Mobilidade Urbana e os
representantes dos taxistas.
Segundo o chefe da pasta,
José Alves Pinheiro Neto, os
diálogos têm como objetivo
formar uma conexão entre
as partes para a evolução
das relações e a proteção dos
direitos da categoria. “Por
muito tempo não houve um
debate sério sobre o trabalho
dos táxis em nossa cidade
e agora estamos criando, a
cada encontro, uma relação
mais sólida”, afirmou.

Oportunidade

Jardim Dona Benta

Fiscalização faz ação contra Aamae terá oficina Kit
uso irregular de publicidade Festa e curso para jovens
Wanderley Costa/Secop Suzano

Nesta semana, agentes do
Ampliar a oferta de caDepartamento de Fiscalização
pacitações para as regiões
de Posturas e da Secretaria
descentralizadas da cidade é
de Planejamento e Finanças
uma das metas da Prefeitura
de Suzano realizaram uma
de Suzano. A posposta foi
ação de combate à utilização
tratada na manhã de ontem
irregular de publicidade em
entre a presidente do Fundo
um ponto de ônibus no JarSocial de Solidariedade e
dim Dona Benta, na região
dirigente do Serviço de Ação
norte da cidade. O flagrante
Social e Projetos Especiais
ocorreu dias após o trabalho
(Saspe), a primeira-dama
desenvolvido pela Secretaria
Larissa Ashiuchi, a gestora
de Transporte e Mobilidade
da Associação de Assistência
Urbana na requalificação e
a Mulher, ao Adolescente e a
na reforma de coberturas em Flagrante foi feito em ponto do Jardim Dona Benta
Criança Esperança (Aamae),
toda a cidade. Neste caso
Silvia Rangel, e a coordenaespecífico, foram encontrados para este fim. Caso não seja que sejam alvos de vandalis- dora Eudite Dias. A ideia é
pôsteres com propaganda cumprida a determinação, mo, quando identificados os que a entidade social, que
aplicada de maneira irregular. serão tomadas as medidas autores, é mais do que uma está localizada Cidade MiA equipe da Prefeitura de legais cabíveis: aplicação de obrigação, é um dever que guel Badra, ofereça a oficina
Suzano entrou em contato com multa de 200 Unidades Fiscais temos como integrantes da de Kit Festa e o curso de
os responsáveis pelo material (R$ 648) e cancelamento da comunidade”, afirmou.
Administração para Jovens.
Suzano tem, segundo lede divulgação, que alegaram licença de funcionamento
Segundo Larissa, as caque a responsabilidade pela da responsável.
vantamento da Secretaria pacitações já acontecem na
afixação irregular era de
Segundo o chefe da pasta Municipal de Transporte sede do Saspe, localizada
uma agência terceirizada de Planejamento e Finanças, e Mobilidade Urbana, 639 na malha central. Porém,
contratada para o serviço.
Itamar Viana, a ação tem pontos de ônibus no total, o objetivo da atual gestão
No entanto, a empresa foi como objetivo preservar sendo 78 na região noroeste é ofertar cursos, oficinas
considerada responsável legal os recursos aplicados pela do município, onde fica o e workshops em bairros.
pela distribuição, notificada municipalidade na conser- Jardim Dona Benta. Reclama- “Atualmente, a Aamae já
pela equipe de Fiscalização vação do patrimônio público. ções sobre casos semelhantes conta com cursos voltados
de Posturas, e agora terá um “Recentemente, o município podem ser feitos por meio aos adultos e ao público da
período para providenciar investiu na recuperação de do telefone 4745-2046. O melhor idade, como a Escola
a limpeza e a retirada do diversos pontos de ônibus horário de atendimento é de da Moda e a Padaria Artesanal,
material do local, inclusive visando melhorar o atendi- segunda a sexta-feira, entre que são convênios do Fundo
arcando com as despesas mento à população. Impedir 8 e 17 horas.
Social de Solidariedade do

Estado de São Paulo. Por isso,
queremos ampliar o leque
de capacitações e ofertar a
oficina de Kit Festa, que ensina a confeccionar salgados
e doces”, afirmou.
A primeira-dama lembrou, ainda, que a entidade
também atende crianças e
adolescentes e, desta forma,
pretende, por meio do Saspe,
implantar no local o curso
de Administração para Jovens. “Esta nova capacitação
é destinada aos suzanenses
de 14 anos e é providencial
para quem deseja buscar o
primeiro emprego, uma vez
que os alunos vão aprender

sobre empreendedorismo,
como funciona uma empresa
e técnicas de Administração
Geral, que vai de Finanças
ao marketing”, explicou.
De acordo com a gestora
da Aamae, os cursos serão
boas oportunidades para
as famílias que vivem nos
bairros da Zona Norte, como
Cidade Miguel Badra, Boa
Vista e Jardim Revista.
Mais informações sobre as
atividades podem ser obtidas
pelos telefones 4745-2195
(Fundo Social) e 4749-1935
(Aamae). O atendimento é
feito, das 8 às 17 horas, de
segunda a sexta-feira.
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Larissa se reuniu com responsáveis pela entidade

